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 هر ست همیعت هیچ رم هو

 دون دو اب یخ رس هدف تب هان ۱۳
 ی سیاه را یو جم یر تری 2 هی روا ب ]۳ تسنیم روس ها رز و ترم یی ها سه

 رگ یاس شب
 تم رس تار تب سرا فا

 تر مدل او
 هنری ر ۳ 5 نرچشا مار دات

 هم
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 هدناوخ نعب
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 یاد ۳۳ 1 رتشیب لا
 منجمد رس ته یو تی

 یو 1 ) ۳ 0 ماست ق تو هر روس هی عجب
 مد دورم ماوس تن یچراع نره یوع | : تر دا  ]7

 ۶ یر تر ده سس تسش ۱ نر سرو مو زی

 بد ها بر طه سا مد زدن هم دی
 حیا یر تاج ممه هی هراس تاپ هد 0

 و مزون رمجه اما نا 0 درس عج ده ی ح تک تا هم سن منو تا سر مهار و سن لات دم هم هل نوک یه خم تاسودومرب او زو تامرط من جم که و لس تار را تیغ دزآ تم 6 تی بینم نا مکس ی هش دید
 لا مک دا ج1 دا هر تشجب هپ هره ۱ |
 کت تخسم یتشن ستم | هک ی ی

 " کس لس تام مع ی ی راز و حنا ورق درد تک هر هیرحجپ یسرف | < ۰ ناسا تار دیدی چااج

 من یر ناب لاترع
 و هر زا سیا مفهوم اوت کیم

 هد سس نونسرب لر تب نآ
 رم ارم هم لی لو لب تاصوترب کیم
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۳ 
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۳ 
 سرم یه هد درد هم شا
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 سحر هجا دم لر مش دقت موج مک دمو ناشر قهوه سه مپ هری نیم میم سم مر هه ی هر هم هر 3 نم بسم دما دم ور ۳ رشت ی لا ۳
 ۱2 0 و ی ۰ مر اتکا ست قو ست دلمه هنر سم تهوع تک مرقف تا تب ید دن با لر یه تک حس قاب تو را

 2 رو رس هم مه ۰ دی
 ۳ لب دناص سی نبی
 ۳ و ی رب هک
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 ترم یخ هاب
 ۳ و
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 |ناموت ۱۰ یهاماب

 موس شاد 3 ساب زاویه

 0 سرب هم مش هر درو تم هر ۳ و سا هه ی زهر شه مر مر یاس شر

 ك



 ی روح تل میم
 |۱۳ ۸ رس

 زر تن ۳
 دم رم هشرخ هی چه
 2 ورق ید ودر

 ۳و وسم مر شم دوم هی و ده هر هل درس سیا اه شرت روت یی رخ عن هل 2و چاه ویو سشوار کا
 دو شر تر یی





 باتهم- زورنلوم
 لاتسبرک -انابد
 نایلرب - راکسا

 هرهز

 ی



 یادد رپ اداناک . زا اس

 دی

 آ ریس

 أ ۳ همانهام
 ٩ هرامش ( ونیامنیس) دیسهراتسا

 امنیس رکفتم نایچاشامت یاربا
 دوشم رفتم هام نیمهدد





۳۴ 

 (هیش ) ۵ مچ هس

 : دنکیم شی وشآ

 یسم هراچیب هچ نیا من ادیمن ت

 .دنک لمحت ار امرسزوسو دود دن (وت

 : هدش دنلت یک د روسخ ام رس زا هزات

 ًامتح . هدروخ رتشیب لوپمآ ات دص

 دریک ی م هب رل تاذ

 هنحص ناباپ ات « ودراب » اما

 هک دنامیم هد ز « درب یم ردب ناج

 و دن ودب شل ابن د ادصورساب اهساکع

 دراذگب زا رف هب اپولج زا مه تی ژی رب
 روت وماب هک شانیشام یو ارشدوخو

 . دزادن ایب .تسوا رظتنم نشور

 نی رت هتسج رب هب هتسب او ؛اهساکع

 تایرشن هیرتژا ريترپ و نیرتفورعم و
 زا رادافو یاه هل و- لثم « هسا ا رف

 ار ودراب اج همه ملیف رخآ ات لوا
 لفاغوازا هظحل تي . دننک ی م لابا د

 هظحل نیمهرد دنس رت یمنوچ ,دن وشیم

 رت بلاج هک دریکب یسکع ناشیا بیقر

 . دشاب اهن لاهزا
 زور نی رخآ ا-آ دعب زور اما

 .دوب نآ یگد دوخ رسزور «یرا هد ربملیف

 زور نآ ارسچ دوبن مولعم تبژب رب
 بوخ شایزاب * درادن یدعاس لاح

 وز هوتسا . دوبن بوخ عاضوا «دوبت
 .دنتسب ناراگن ربخو ناساکع یورب ار

 . دش اطعا دورو هزاجا لاح رهب نمب

 . مدش ورب ور هداتس ق« ودراب » اب
 1 ابصع دع اسم نا دنج 4ز ی احرد مرگ

 ۰ راک لاح رد یل و , شوشم و
 رد دب اب آ رهاظ هک هنحصند ارد

 « نادول » تشذگ ی م ندنل هاگ دورف

 زا دبا یارب تیژیرب بوبحم درم
 تبژب رب و دشیم جراستخ وا یگ دن ز

 . تخب رم اش! ین اوا رفب دی اب

 یتحهشیپ رنهتب ژی رب هک سوسفا
 هدیدب تسن اوت یمن زیپ كشا هرطقكي

 یوت « درک مخا 6 درک ضغب

 تفرگ تسد ددرس . تفدورف شدوخ

 و داتفا هاد . تشادن یاهدیاف یل و

 زا یهورگ اب « نکتخر ف رطب تفر
 شا ابث قهب ناگ د نهدیلست

 ناد رگ راک وتشگ ز اب ,دعب هقیق دهد

 ی

 . دزوآیب

 تحا رب یفن «نوینیگ روب ژرس» «ملیف

 و :درک یم دود داکیس.تشاد

 .دون هتخودشپ اب یولجب ار شمشچ

 .دن دو هتف رگ نامزالم لیخ ادشرود

 رگدد داب و درک یعس رگی دراب

 اب ار هلئسم هرخالاب

 ك.شا صوصخم یاه رطقدنچ ندن کج

 . دوب هدب افیب

 نادرگ راک .دن درک لحوا نامشچردندروآ

 . دود یضارد

 لب اسو اب دن | وت یم سک ره -

 یتحتیژی رب اما « دنک هب رگ یعونصم

 مامت اب هزیرب تکشا غوردب رگا
 ً دنک یم هب رگ دوجو

 به دعب هنحص یا رب دءب یتعاس

 نیا . دش هداد دوو هزاجا اهساکع

 , دشیم یزاب دیدش ناراب رب ز هنحص

 دسل رت نیشام یاج هن اتخب دب

 هدش نییعآیروجدب داب ًةکنپ و ناداب
 عقومزا رت دوز یلیخ اههشیپ رنه ودوب
 فرط تبژد رب . دن دش بآ سیخ نیعم

 لثم هک یتاملک و تفد نادرگ راک

 اب وگ درکیم ادا لساسم رابگر

 هب تس وا حیصف رظن هدننک نایب
 ء وب دوتسا نانک راک « ناداب هاگتسد
 . دوب ملیفنیا مامت و نادرگ راک

 تسرد اد ناراب نیشام عضو

 بل هک تیژیرب لالخ نیاددو دن درک
 ودج تقو ره زا شیب شاهدرک ضغب
 لوغشمشب وخ ندرک كشخ هب ؛دوب هد
 نآ درد هک شی امزآ کی زا دعب . دش
 دن دش سیخ هراحیب یاهلدب هشیپ رنه
 , دش ها رب ور عاضوا

 بش تشه تعاس عقوم نیا رد
 مامت لثم وی دوتسا نانک راک و دوب هدش
 دوخ مکش رکف هب لیصا یاهب وس ( رف

 و شهاوخاب ناد رگ داک ۳ دن دوب هداتفا

 هفاضایا هقیق ددنچ یا رد اراهن ۲ انمت
 تشادهگن راک

 ء دش هتف رگ رس زا راک رکی هداب
 : تفگ نمد ناد رگ داک

 ار اههنحص نا ًاتدعاق دیاب

 تیژیرب یسل و میتف رگ یم دنلتاکسا رد
 هتشگ رد هس | رف بونجمرگ یا وهزاهزات
 . دروخب امرس متساوخیمن نمودوب

 تیژیرب هکنیا نتفرگرظن رد اب
 مسلیف نیمه یرادربملیف نمض داب ود
 و اجب طایتحا نیا . دوب هدش شضب رم

 هنعص نیااما . دیسریم رظنب لوقعم

 این هنزنب رتف و رعما دین | داب وسیخیاه
 ًاصوصخمدوب هد رک افی (مامت ی ورش وخااب
 مه نیازا یتح دعب هنحص رد دی اب هک
 ۰ دشیم رت سیخ

 (هبقی) وتخلیس ناباو
 و دریگ ی م قیمع ی اضمف اهمشج « دشونیمه یاهعرج

 : دیوگیم
 ه> دیس مراد تس ود یلیخ مه ار ناتسلگنا نم اما -

 هک دننک یم لایخ مدرس زا یرایسب . تسا هدفآ دوشک نیا نسرم 5

 .دنراد مه قح و تسا یعامتجا یاهتفرشیپ گگنهآشیپ ناتسلگنا

 ؛ دناهداتفا جک هارب یسیلگنا ناناوج «لاحنیااب |رچ دین ادیم اما

 هداد تسدزا از لیچرچ دوخ دنمت ردق درم ناعسلکنا هکن آ یارب

 .دینک هاگنمهاررگید یاهروشک . تسا

 .ارراذالاس « لاقترپو وکنارف اینایسا « درادلگ ود هسنارف

 سلکنارداما . اهن "اب یکتممهنان اوج ودنتسهنان اوج یکفب اهدیمنیآ

 .دشب دن | یمن نودلپ وهد سکچیه

 تر شردپ) . مدود مردامو ردپ دنزرف نیوخآ و نیمنشش نم

 داکد یرک اهنآ .(وعنلیس لئافاررس مساف تسا یئایلارتسا حاوچ
 ما « هذ اب مراذگیم مارتحا اهد اد را رقهب اب آ هک دنتشادن نم

 مهاوخیمممنم.دندرکن لیمحت نمد ار یعامتجا شزرا كي هاگچیه

 نوسیج «شل وارهوشزا هلاس ٩اناووج ) مياههچب اب ار راتفر نیمه

 :مشان هتشاد (یرناکنوشزا هلاس۴

 نیب .امنیسیتح تسا هدش ضوع نیچهمه لاحب ات تقونآ زا

 نسیچ چیهو دود امنیسرب مکاح لاکیزوم ملیف ۴۰ و ۳۰ یاهلاس

 درادتیمها تک رحذورما . دشیمن هدرمش بوخ یادص كايزآ نت رب

 و نسیبرود تکرح نیمه مه دنابزمیج یاه ملیف هیاپ و ساسا
 كسب شیپ اد راتفر و تک رح نف دوخ هیون نم . تساههشیپ رنه

 مداتسرف وا شیپ مه اد یرناک نوش « متفرگ دای یدئوس داتسا

 . تسا داتسا نیمه میلاعت هجیتن نوش یابیزو هدش باسح تاک رح

 كي رد هجوتلماعالاح.تساهدید ارداتسا نیا نالک مهزیویل آ سن رال

 . شیادص طقفهن تسوا ندبهمه هشيپ رنه

 نام تي ردور

 یسعونصم هگرب , فرطب دعب
 تسفر دن دوب هتخاس وب دوتسا رد هک

 . دیطلغ بآ رد هداد تسد زا

 اپا رس .هتسب مشچ , هک یماگنهو

 دیسریمون از یالاب ات هک دنلب یاههمکچ

 تسدردیریگیهام بالاق كد وتشاد ابی

 لصویهام كی بالق هت « دوب هتفرگ

 « صوصخم تمالع رس . دن دوب هدرک

 لداعت یعقاو رایب یتسژ اب تیژیرب

 رس هتفشآ و سیخ یاهوم « ناکچ بآ
 حضوب رگیدراب هدوآدد بآ ریززا

 هدش هچب رتخد كي یهیجوت لب اقریغ

 و موصعم « داش ء هداس ؛ دو

 .ینتشا دتس ود

 هه ۰ (هش) نآوژنوو

 .دن درکیم یدادرسلیفایل اتیا

2 

 روطچ ار امنیسراک []

 ٩ دی درک زاغآ

 : نامفو_ه تربار
 ه اخ زا هک یرابد نیمتسبب رد

 ردو متفد سی رابب مدرک را رف

 كيت امادد یاهرثه یمداک ۲

 دراو دعب و مدرک ی سیون مان
 .مدش  امنیس و رت ائت راک

 یامنیس درا وروطچ []

 ؟دب دش ایل اتیا

 : نامغو-ه تربار
 همان رب كب ردا رمین | زتیل ول راک

 شقن نم هک ناک دوک ین وی زی ولت
 یمیزاباد وزورک نوسنیب ار

 رکفنیا هب و دنیبیم مدرک
 ژان وس رپ من اوت یمنمهک دتفایم
 «دربث یا رب وشرادیب » ملیف ل وا

 . منک یزاب اروا

 هشیمه یتلع هچ هب []

 یاههدآ لد امش « اهملیف رد
 1 دننک ی م لوحم ار سنجدب

 : نامغوص تربار

 دشاب من امشچ دی اب یلصا رصقم
 مهدی اش .تسا خی. تکن رب هک

 تلاح عون كصی هکنیا رطاخب

 .دراددوجو ماه رهچدد ینشخ

 روطچاهن زرب ارب رد []
 ؟درسای نی ریش : دیتسه یمدآ

 : ناوفوص تربار

 و نیریش . دن وشب مقشاعرگا

 یم بوخیلیخ ام []
 یلیخ اهن ز نایمامش هک مین اد
 یسناش شوخ و قفوم مدآ

 : مينيسن دیئوگن الاح . دیتسه

 اد اهن ز دیتف رگ اب روطچ
 .« ؟ دیشاب هتشاد تسود

 : نامفوه ترباد
 اصخش دیهاوخب اد شتسار

 اهن ز هک منک یمن یراک زک ره

 نبل وا . دیایب ناششوخ نمزا

 یعفومدش نم قشاعهک ی رتخد
 متشادلاس هدزیس نم هک دوب

 سرددسالک كد رد رگ دمه اب و

 نی ریشرایسب رتخد .مید اوخیم
 كي :دوب یلکشوخ و فی رظو

 . هل اس هدزیس نروبپه یردآ

 زل اسهب ندن اوخ سردیا رب وا

 شا هناخ و دمآیم تکروب

 نام هسردمزا رتمولیک هدزا ود

 رصع زورره و تشاد هلصاخ

 وا دشيم مامت نامسدد یتقو

 ماهن اخب شا هخرچود اب ارم
 هث اخب ناتساد نیا .دن اسدیم

 ...دزاد همادا زونه ندن اسر

 ناناوج اب سپ [ل
 هسک دیتسه قفاوم یزورما

 .تکنجرب کرم » : دنی وکیم
 . « قشع داب هدن ز

 : نامفوه تربار
 لس نا نم « مقفاوم الماک

 یاههچب : متسرپیم اد یلعف
 زا یتئرج هرسخالاب یزورما

 و دن (هداد ناش ناشدوخزا

 نی ریاس یاهراک فالخیث اه راک

 دها وخب ناشل دروج ره .دننک ی م

 هک یراک رهو دنشوپ یم سابل

 هصالخ ودننکیمدب ۲یمن اهشوخ

 .دنتسه ینیسحت لب اقتادوجوم

 . نی رفآ





 مرجع رک ها امام
 رونی رپ مهر رم ی

 و
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